
عجوز توفت وكانت يف حياا تنفق على أوالدها تعطيهم يعين إال ولد من أوالدها وبناا وقالت للولد  السائل :
وا هذا الشق األول من السؤال، هذا وأعطته أمانة وقالت بعد ما أموت تعطي أخواتك وإخوتك ال ألم أخذ

  . ...الشق الثاين تركت بيت والبيت قالت يؤجر البيت ودخله ينفق كصدقة على روحها 
  خلفت غري البيت الشيخ :
  البيت وشوية ذهب السائل :
ه الوصية إذا جاوزت الثلث فما زاد على الثلث يعود إىل الورثة الظاهر أنه هذه الدار ميكن هو املال كل الشيخ :

الذي تركته فتكون وصيتها باطلة غري نافذة كذلك ملا خصصت الولدين بتلك العطية حبجة أنة األوالد اآلخرين 
  أخذوا هذه أيضاً ال تنفذ وهي وصية باطلة فإذا ماتت واملال يف حوزا فهو حق الورثة مجيعاً 

  بارك اهللا فيك  السائل :
  سائل آخر : حىت لو كان على الصالح أحد أوالدها

  اإلرث ال خيتص بالصاحل الدين الطاحل إمنا هو حق يشمل مجيع الورثة . الشيخ :
  وحديث  ( إنما الدنيا ألربع )أريد من الشيخ يتفضل ويشرح يل جيمع لنا من حديثني حديث  السائل :

م جيمع لنا احلديثني يذكر لنا إيامها الشيخ وجيمعهم االثنني مع بعضه ( من هم بحسنة فعملها أو فلم يعملها )
  إياهم

  ما هو احلديث األول الشيخ :
  ما حافظه ( إنما الدنيا ألربع رجٌل آتاه اهللا ماالً فعمل به ) السائل :
  معروف والثاين الشيخ :
  . ... ( من هم بحسنٍة فعملها فله أجرها ومن لم يعملها ) السائل :
حلسنات والسيئات وهو حديثك الثاين هو احلديثان أخي ال تعارض بينهما واحلمد هللا ألن حديث ا الشيخ :

أما احلديث األول فال  ( وإذا هم عبدي بسيئة فلم يعملها فال تكتبوها شيئا )يقول فيما يتعلق بالسيئة 

يف كٍل منهما  ( إنما الدنيا ألربع )يتعارض مع هذا احلديث إذا ما استحضرنا أن القول من العمل ألنه حديث 
لو كان يل من املال لفعلت كما فعل فهو يقوله هذا عمٌل وآلخر الذي يقول لو كان الذي يقول وليس عنده مال 

  يل من املال كما يفعل املشرك يف ماله هذا أيضاً فعٌل وال يتعارض هذا مع حديث احلسنة ال تكتب
  يعين عتربنا أنه القول عمل  السائل :
  القول عمل ال شك هذا هو اجلمع  نعم . الشيخ :



نا رجل طلب منه أن يطلق زوجته وحصل شجار بينه وبني أخته طلق ما اطلق فقال عبارة غري شيخ السائل :
  مستقيمة وهي تطلق كظهر أمي تطلق كظهر أمي 

طبعًا هذا ظهار وعليه الكفارة الكربى و كون العبارة ليست فصيحًة عربيًة ليس مهمًا وإال كيف ميكن  الشيخ :
العربية املهم املعىن سواًء كان املتكلم عربياً عامياً ليس عربياً فصيحاً أو كان  احلكم على األعاجم الذين ال حيسنون

أعجميًا حنن ننظر إىل هذا وهذا إىل املعىن الذي تلفظ به ورمى إليه وخباصة أنه يف السؤال فيه تصريح أنه قال  
 فيها ضعف من حيث كظهر أمي وهذا تعبري عريب فصيح لكن كلمة نقوهلا قضية تطلقي كذا كما قلتها يعين

  التعبري هذا ال ينظر إليه وإمنا ينظر إىل املعىن الذي رمى إليه واملعىن واضح جداً أنه قصد الظهار  نعم تفضل .
  ما هي الكفارة الكربى السائل :
  إيش الشيخ :
  ما هي الكفارة الكربى يف الظهار السائل :
  .الكفارة الكربى هي صيام شهرين متتابعني نعم  الشيخ :
  رجل طلق ومل يشهد على طالقه فهل يقع الطالق السائل :
  يبقى معلقاً حىت يشهد الشيخ :
  جزاك اهللا خريا السائل :
  وإياك نعم . الشيخ :
سيدنا الشيخ العلماء املسلمني اختلفوا يف مسألة التأمني منهم من أجازها منهم من حرمها ومنهم من  السائل :

وأنواع حالل فإذا تتفضل فضيلتك اعطنا رأيك يف هذه املسألة وجزاكم اهللا  أباحها منهم من حدد أنواع حرام
  اخلري

التأمني بكل أنواعه هو نوٌع من القمار الذي حدث يف العصر احلاضر فال جيوز أي نوع من التأمينات  الشيخ :
ك ألن التأمني سواء كانت على السيارات أو على العقارات أو على األشخاص أو اي شيء من أُمور املادة ذل

بكل أنواعه ليس يقابله من املؤمن عنده عمٌل يقوم به سوى احلظ واليانصيب ولذلك فال فرق بني ما يسمى اليوم 
(( إنما الخمر والميسر واألنصاب تأمينًا وبني ما يسمى نصيبًا وبني ما يسمى نصيبًا خرييًا وبني قوله تعاىل 

ز وجل حينما حرم امليسر وما أحلق به من القمارات احلديثة فذلك ألنه امليسر هو القمار وربنا ع  واألزالم ))
ليس قائماً على جهٍد وعلى تعٍب يقوم به اإلنسان الذي قد يتعرض للربح وهو الغالب وقد يتعرض للخسران وهو 

العادات هو شر  النادر خبالف التأمني التأمني يف احلقيقة لو أن اإلنسان جترد عن التأثر مبا يسمع وما حييط به من



ذلك ألن القمار أكرب مقامر معرض  (( لو كانوا يعلمون ))قماٍر على وجه األرض شر ميسٍر على وجه األرض 
للخسارة ولذلك تسمع عن مقامرين كبار بأنه ما بني عشية وضحاها خسر املاليني أما شركات التأمني فال ختسر 

نني لدى ولو شركة واحدة خسرت الضمحلت كل الشركات ذلك ألم حينما يفرضون ضرائب معينة على املؤم
الشركة يكونون قد قاموا حبسابات دقيقة ودقيقة جدًا ويساعدهم يف العصر احلاضر ويوفر عليهم الكثري من 
اجلهود اليت كانوا يقومون ا سابقاً اجلهاز املسمى اليوم الكومبيوتر أي شركة تأمني مثالً على احلياة لعلكم تعرفون 

يعًا أم ال يؤمنون على حياة  من بلغ مثلي من الكرب عتيا ألنه يعرفون أنه هذا على حافة القرب عاملني مج
  حسابات دقيقة لكن بأنه أظن يف عندن قاعدة ما قريب من الستني

  سائل آخر : ما دون الستني
ودقيقة جداً أنه خيسروا فيما إذا  دون الستني هذا هو آه ملاذا هذا التحديد ألم عاملني حسابات دقيقة  الشيخ :

كان يريدون يقبلوا أيضاً تأمني على حياة من جاوز الستني كذلك مثالً من حسابام الدقيقة أنه يعملون حساب 
يف كل بلدة ما ميكن أن يقع حوادث يف السيارات وهذا ميسور جداً لديهم نفرتض أنه يعملون حساب أنه ألف 

ساب أنو كل سيارة ما ممكن يكون إيش إصابتها هل هي إصابة مبعىن حتطمت حادث مثًال كل سنة ويعملون ح
جذريًا وال جانبيًا و و إخل أخرياً يعملون جمموع يطلع معن يريدون مليون دينار مثًال حىت إذا أصيبوا يف السيارات 

املليون يكفيهن رحبانني املؤمنة هم يعملوا حساب أنه حيصلوا من املشرتكني مليون وربع مليون وباملئة عشرة من 
وهكذا ولذلك فالشركات ال ختسر وهذا أمر واضح جدًا حينما نصور الصورة اآلتية وما يقابلها إنسان ما كاد 
خيرج بسيارته اجلديدة من الشركة إال وحتطمت شر حتطيم وهي مؤمنة ودفع أول قسط عوض له إياها القسط ما 

عوا مقابل هذه العشرين دينار ميكن عشرين ألف دينار مثن سيارة مبلغه ما أدري عشرين دينار النوعية هي دف
جديدة هل أحد من الناس مهما كان أبله قليل التفكري يظن أنه الشركة هذه العشرين ألف فعالً دفعتها من جيبها 
وخسرت ال هذه العشرين ألف جاءا من مؤمنني آخرين يظل يدفع كل سنة عشر سنوات عشرين سنة وال يعمل 
أي حادث هذا كله عم يتجمع عند الشركة ملا جييئهم مثل احلادث األوىل يدفعون مما توفر عندهم من املشرتكني 
اآلخرين الذين مل يقع هلم أي حادث وبالنهاية يكون عندهم وفرة هذا هو القمار مقابل فقط كتابة وليس هناك 

ء إىل ميناء آخر يف البحر كان يف قراصنة معروفون عمل كان يف قدمياً نوع من التأمني مثًال باخرة تشحن من مينا
يف البحر فريسل مع السفينة حراس يكونون مستعدين للدفاع عن السفينة فيما إذا هومجت السفينة من قراصنة 
البحر هؤالء يدفع هلم أجر ألنه مقابل عمل وهذا ليس فيه شيء إطالقًا أما التأمني املعروف اليوم فأنا أتعجب 

الذين أشرت إليهم أم فصلوا بعضهم حرم شيئاً وبعضهم أباحوا شيئاً  إخل وكلها داخلٌة حتت موضوع  من العلماء



امليسر أال وهو القمار لذلك ما ننصح مسلماً أن يؤمن على شيٍء سواء كان هذا الشيء سيارًة أو كان عقاراً أو 
  من الدولة  داراً  أو حنو ذلك وهنا طبعاً يرد موضوع التأمني الذي جيرب عليه

  سائل آخر : الرتخيص
هذا ليس عليه مسؤولية ألنه تعترب هذه ضريبة كسائر الضرائب اليت تفرضها الدولة ولكن هنا مالحظة  الشيخ :

البد من التذكري ا وهي إذا دفع املؤمن مضطرًا من الدولة على سيارته فأصيبت سيارته حبادث وجاءت الشركة 
تعوض له اخلسارة فهنا حنن نقول إن كان ما دفعه يساوي ما ستعوضه الشركة أو يزيد بناًء على االتفاق تريد أن 

فله ذلك أما إذا كان مثل الصورة  األوىل اليت فرضناها أنه اشرتى سيارة جديدة وما مشي فيها إال قليالً وحتطمت 
  صيل املسألة تفضل .شر حتطيم وهو ما دافع إال أول قسط وعوضوا له إياها هذا حرام ال جيوز هذا هو تف

  السالم عليكم السائل :
  وعليكم السالم وهذه أخت تلك فانت بقى متوىل الشيخ :
  نعم إن شاء اهللا يا شيخ السائل :
  نعم الشيخ :
  حنن نعرف أن لإلسالم أعداء كثريون ومن بني هؤالء املاسونية السائل :
  أي نعم الشيخ :
ية بأساليبها وأفكارها ومدى تأثريها وخطرها على إسالمنا وجزاك اهللا فهل لشيخنا أن حيدثنا عن املاسون السائل :

  خرياً وشكراً 
ليس يل وال يهمين ال من قريب وال من بعيد أن أحتدث عن املاسونية أو عن البعثية أو عن االشرتاكية أو  الشيخ :

ننا نعتقد أن كل اجلمعيات أي مجعية سواء كانت علنية أو سرية كاملاسونية ليس لنا أن نتحدث عنها بتفصيل أل
وكل األحزاب السياسية ما كان منها معلناً أو ما كان سراً فكلها ال تريد لإلسالم خرياً فاملاسونية هي مجعية سرية 
يهودية وتعمل مبكر شديد جداً حبيث أا يف بعض الظروف استطاعت أن تضم إليها بعض رجاالت اإلسالميني 

" كل مني على دينه اهللا يعينه داخلون يف معارضة الدين وكما يقولون عندنا يف الشام ألم يظهرون هلم أم ال يت
وإمنا هم يتظاهرون بأم مجعية خريية يعاون بعضهم بعضًا وينصر بعضهم بعضًا فيما يتعلق باحلياة املادية فقط  "

فلذلك وكما  خير الماكرين )) (( ويمكرون ويمكر اهللا واهللالكنهم هم يف الواقع ميكرون ولكن كما قال تعاىل 
ال جيوز للمسلم أن يكون اشرتاكيا أو بعثيًا أو شيوعيًا فكذلك ال جيوز له أن يكون ماسونيًا ألن الذين يقومون 
على كل هذه األحزاب وعلى هذه اجلمعيات ليسوا من اإلسالم يف شيء وهذا الكالم يكفي املسلم أما الدخول 



إمكان املسلم أن يراجع الكتب والرسائل املؤلفة لبيان املخازي والفنت اليت تنتج من يف التفاصيل هذا أمر تارخيي ب
وراء املاسونية وأنا ال أستبعد أن الفتنة الكربى اليت نعيشها يف هذه الساعة يف العامل اإلسالمي كله بصورة عامة 

  عامل كله غريه تفضل .والعامل العريب بصورة خاصة ما هي إال من أفاعيل اليهودية املاسونية يف ال
  دعاء ختم القرآن املنسوب إىل ابن تيمية هل يصح عنه السائل :
ال يصح وابن تيمية أبعد العلماء على أن حيدث وردًا أو ذكرًا أو دعاًء يتبناه ويلتزمه دبر كل ختمٍة  الشيخ :

يم الشائع قدميًا وحديثًا عند للقرآن كيف وهو الذي رفع راية الدفاع عن السنة وحماربة البدعة وقضى على التقس
مجاهري العلماء واملشايخ أن البدعة تنقسم إىل مخسة أقسام فقضى ابن تيمية يف كتبه على هذا التقسيم ولزم 

وخري كتاٍب له يبحث هذا املوضوع اخلطري هو   ( كل بدعٍة ضاللة وكل ضاللٍة في النار )تصريح النيب الكرمي 
ملستقيم خمالفة أصحاب اجلحيم ولذلك فأبعد ما يكون ابن تيمية عن أن حيدث كتابه املشهور اقتضاء الصراط ا

دعاء ختم القرآن نعم يشرع لكل تاٍل للقرآن وخاٍمت له أن جيمع أهله وذويه حوله بعد أن خيتم القرآن وأن يدعو له 
أو الكثري من املصاحف وهلم مبا فيه خري الدنيا واآلخرة دون أن يلتزم ذلك الدعاء الذي يطبع يف آخر املصاحف 

وإمنا يدعو إن كان حيفظ شيئاً من أدعية الكتاب والسنة وهي واحلمد هللا كثريٌة مباركة وإن كان ال حيفظ كشأن 
الكثري من العامة يطلب من اهللا عز وجل بلغته اليت هو ينطق ا واهللا عز وجل يستجيب له بربكة ختمه لكتاب 

  به بقلبه ثانيا غريه  تفضل .ربه أوًال مث بإخالصه وتوجهه إىل ر 
لو مسحت بالنسبة رجل مات وله ولدان فبعد أن أوصى وصية بأن تعطى الدار لولده حبجة أن هذا  السائل :

  الولد هو الذي بىن له البيت يعين أنفق من جيبه وذاك الولد طبعاً ما ساعد وال بقرش فما رأيكم ذا 
 إذا كان هناك سند من الدولة بأنه هذه الدار هي فعًال باسم الولد هذه احلجة داحضٌة وغري مقبولة إال الشيخ :

أيضاً ولو كان باسم الولد مل يكن هناك حيلة من الوالد حىت سجل له الدار للولد حبجة أنه الولد أنفق واآلخر مل 
لى اهللا عليه وآله ينفق اجلواب إذًا أن الدار للولدين كليهما ولو كان أحدمها أنفق واآلخر مل ينفق ألن النيب ص

وقال يف احلديث  ( أطيب الكسب كسب الرجل من عمل يده وإن أوالدكم من كسبكم )وسلم كان يقول 
فما ينفقه الولد مساعدًة منه ألبيه هذا ألبيه فإذا مات أبوه صار ما تركه  ( أنت ومالك ألبيك )اآلخر مشهور 

  من بعده حق الورثة كلهم أمجعني
  سؤال يا شيخ السائل :
  تفضل الشيخ :
  لو مسحت يا شيخ . السائل :



  هل جيوز قتل اجلندي يف األحداث األخرية يف الكويت السائل :
  قتل إيش الشيخ :
  قتل العراقي يعين  السائل :
  قتل العراقي الشيخ :
  اي نعم السائل :
راقي للمسلم بنفس العلة ال جيوز قتل العراقي من الكوييت مادام كل منهما مسلمون كما ال جيوز قتل الع الشيخ :

وهو االشرتاك يف اإلسالم واآلن كما أشرنا آنفا أن هذا زمن فتنة وال جيوز للمسلم أن يتدخل يف الفتنة وأن 
يتعصب جلانب من اجلانبني املتقاتلني على غري اإلسالم قد يكونون مسلمني ولكنهم يتقاتلون ليس يف سبيل رفع 

سبيل املال فال جيوز للمسلم ولعامة املسلمني وأفراد املسلمني أن يشاركوا  راية اجلهاد يف سبيل اهللا وإمنا يف
احلكومات والدول املتقاتلة يف سبيل الدنيا أما املسلم يكون حلس داره مالزما لبيته فيدخل عليه رجل مسلم يريد 

ال فإن قتل املدافع فهو أن يأخذ ماله أو أن يعتدي عليه فهنا حيق له أن يدافع عن نفسه ولو وصل األمر إىل القت
شهيد وإن قتل فاملقتول يف النار ويف ذلك أحاديث كثرية أما أن خيرج املسلم من داره ومن بلده ليقاتل أخاه 

هذا جواب ما سألته  ( القاتل والمقتول في النار )املسلم فهذا ال جيوز يف اإلسالم وهنا يرد قوله عليه السالم 
  نعم .

( ال يزال بعث يغزوا سؤال األول ماذا تقولون يف حديث النيب صلى اهللا عليه وسلم عندي سؤاالن ال السائل :
( اليزال الناس الشاهد  أو ال يزال الناس يغزوا الكعبة حتى يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من األرض )

  يغزون الكعبة حتى يغزو جيش )
  ( حتى إذا كانوا ببيداء )سائل آخر : 

  يث آخر هذاهذا حد السائل :
  معليش ما السؤال احلديث معروف الشيخ :
  السؤال هل نُعد جميء أمريكا وهذه القوى املتعددة اجلنسية يعين من هذا الغزو من باب أنه غزو السائل :
  ال الشيخ :
  إي نعم السؤال الثاين السائل :

  سائل آخر : عفوا شيخنا يف تكملة لإلجابة
جه جيش من بلده ليغزو الكعبة أما الذي وقع مع األسف الشديد فهو أن أهل ال الغزو يكون حينما يتو  الشيخ :



بالد السعودية كما ذكرنا ذلك يف حماضرات متعددة كثرية جدا أن السعوديني استعانوا ؤالء لدفع اعتداء قد 
ء هؤالء حىت نقول أنه يشمل هؤال ( يغزو جيش الكعبة )يعتدي به العراق مثال فهذا ليس ينطبق عليه حديث 

( إنا مع األسف اخلطأ وقع من املسلمني  الذين استجلبوهم واستنصروا م مع تصريح الرسول عليه السالم بقوله 
  غريه اين السؤال الثاين . ال نستعين بالمشركين على المشركين )

ال بعث يغزوا ( ال يز عندي سؤاالن السؤال األول ماذا تقولون يف حديث النيب صلى اهللا عليه وسلم  السائل :
( اليزال الناس الشاهد  أو ال يزال الناس يغزوا الكعبة حتى يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من األرض )

  يغزون الكعبة حتى يغزو جيش )
  ( حتى إذا كانوا ببيداء )سائل آخر : 

  هذا حديث آخر هذا السائل :
  معليش ما السؤال احلديث معروف الشيخ :
  هل نُعد جميء أمريكا وهذه القوى املتعددة اجلنسية يعين من هذا الغزو من باب أنه غزو السؤال السائل :
  ال الشيخ :
  إي نعم السؤال الثاين السائل :

  سائل آخر : عفوا شيخنا يف تكملة لإلجابة
أهل  ال الغزو يكون حينما يتوجه جيش من بلده ليغزو الكعبة أما الذي وقع مع األسف الشديد فهو أن الشيخ :

بالد السعودية كما ذكرنا ذلك يف حماضرات متعددة كثرية جدا أن السعوديني استعانوا ؤالء لدفع اعتداء قد 
حىت نقول أنه يشمل هؤالء هؤالء  ( يغزو جيش الكعبة )يعتدي به العراق مثال فهذا ليس ينطبق عليه حديث 

( إنا وا م مع تصريح الرسول عليه السالم بقوله مع األسف اخلطأ وقع من املسلمني  الذين استجلبوهم واستنصر 
  غريه اين السؤال الثاين ال نستعين بالمشركين على المشركين )

السؤال الثاين هل جيوز للمسلم السعودي أن يقتل الصلييب غدرا وقد علمنا وتعلمنا أن العهد أو االتفاق  السائل :
ة اتفاقا غري مشروع وهو اتفاق باطل ومبا أن هذا االتفاق جيب أن يكون مشروعا وقد اتفقت أمريكا مع السعودي

  باطل فهل جيوز يل أن أغدر ذا األمريكي وال أجعله يقتل ذاك املسلم
ال جيوز ألن من يريد أن يقول هذا االتفاق باطل فلماذا يقره فعليه أن يلغيه من جهة يقره ويعرتف به  الشيخ :

تفاق باطل وأنا جيوز يل أن أقاتل أو أن أقتل هذا الرجل األمريكي أو ومن جهة أخرى يقول ما دام أنه هذا اال
  الربيطاين أو غريهم من الدول األجنبية هنا البد يل .



من أن أذكر اإلخوان احلاضرين بأن الكفار موقف املسلمني منهم موقف من ثالثة مواقف إما احملاربة  الشيخ :
فواضح يعين ما يكون يف هناك اتفاق بني الدولة املسلمة وبني الدولة الكافرة وإما املعاهدة وإما اجلزية، أما احملاربة 

على أمر ما أو هدنة ما فهي دولة حربية جيوز للمسلمني أن يقاتلوها هذا القسم األول القسم الثاين املعاهدة وهي 
ن الدولة املسلمة حراما  الدولة الكافرة يتفق معها الدولة املسلمة على شروط حينئذ يصبح دم الكافر املعاهد م

كدم املسلم وقد جاء التحذير الشديد البليغ من قتل الرجل املعاهد فقال عليه الصالة والسالم يف احلديث 
يف بعض  ( من قتل معاهدا في كنهه لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا )الصحيح 
حربيا وليس ذميا والذمي هو الذي قلنا إنه يدفع اجلزية أي  هذا معاهد ليس ( من مسيرة مئة عام )الروايات 

احلريب عرفناه واملعاهد عرفناه وكل من احلريب واملعاهد مستقل يف حياته لكن احلريب جيوز للمسلمني أن يغزوه أما 
لثالث وهو املعاهد فال جيوز أن يغزوه وال أن يأخذ ماله وال أن يستحل دمه ما دامت املعاهدة قائمة أما القسم ا

الذمي فهم الذين دعوا إىل اإلسالم خريوا بني إحدى ثالث إما اإلسالم وإما اجلزية عن يد وهم صاغرون وإما 
القتال فآثروا أن يدفعوا اجلزية فصاروا من أهل الذمة أي أنه ال جيوز للمسلمني االعتداء عليهم كما ال جيوز 

ليس معاهدا يف مدة معينة أما املعاهد فهو يف مدة معينة اتفق  االعتداء على املعاهدين ومن باب أوىل ألن الذمي
املسلمون مع الكفار عليها أما الذمي فهو يعيش حتت راية اإلسالم وخيضع ألحكام اإلسالم وإشعارا ذا 

. ال يف دمائهم وال يف ...اخلضوع يدفع اجلزية عن يده وهو صاغر والذي وقع اآلن أن الدولة السعودية تعاهدت 
  مواهلم وال يف أعراضهمأ

  سائل آخر : يا شيخ عفوا
  تفضل الشيخ :
واألمريكان هنا يشكلون قوة لو كنت أنا املعاهد أقوى منه حبيث إين أستطيع أسيطر عليه وأحكم شعيب  السائل :

نعم ال جيوز لكن هذا األمريكي الذي جائي جائي بقوة أقوى مين إذن أنا أخافه وأخشاه وهو خطر علي وعلى 
  إلسالم وعلى الديار املقدسةا

  إي نعم الشيخ :
  تفضل السائل :
  إيش معنا هذا الكالم الشيخ :
  املعىن يعين كيف ال جيوز قتله السائل :
اهللا يهديك اهللا يهديكم يا معشر املتحمسني ما اعتربمت مبا يقع يف فلسطني يقتل يهودي واحد فيقتل  الشيخ :



  عشرات من املسلمني
  . ...هاية ويف الن السائل :
  ويف النهاية تريد أنه تصري األرض الفلسطينية ليس فيها مسلم وتبقى خالصة لوجه اليهود معليش الشيخ :
  ال ال أريد هذا السائل :
لكن اخلطة اليت عليها املسلمني اليوم وهي اليت يسموها االنتفاضة وتؤيدها مع األسف الدول العربية  الشيخ :

  وو وإخل  مث ال يقدمون إليهم وال رصاصة واحدةبالكالم وأهلنا وإخواننا و 
  كيف السبيل للخالص  السائل :
عفوًا خليك على سؤالك األول كيف السبيل هذا سؤال ثاين لكن دعوكم من احلماس الذي ال يزيد  الشيخ :

من موقف  الشر إال استشرارًا أنت تريد تقول بناًء على ما قلت آنفًا أنه السعودية انطلقوا إىل املعاهدة هي
الضعف وهذا صحيح لكن يا أخي فكر فيما تقول إذا قيل ألفراد متحمسني من السعوديني أمثال أخينا أمحد 
ورمبا غريه أيضًا من احلاضرين أقتل األمريكي حيث رأيته ترى ماذا سيفعل األمريكان ؤالء املسلمني الذين 

سكاا يقولون بارك اهللا فيكم وال يقتلون بدل الواحد  يغدرون باألمريكان وهم دخلوا البالد برغبة من أهلها ومن
العشرات واملئات مث ما تآخذوين يعين إذا صارحتكم الذي جيوز قتله جيوز به والذي جيوز قتله وبه جيوز 
االعتداء على عرضه فاآلن ما رأيكم لعله بلغكم أنه يف جمندات أمريكيات وأم ميشون يف شوارع الرياض مثالً 

أيضًا ما رأيك إذا واحد من هذا الشباب املتحمس خاصة إذا كان أعزب يكاد ينفلق بسبب إيش الشبق  وجدة
  وعدم وجود زوجة يفرغ شهوته فيها إذا وجد امرأة مجيلة على ساحل البحر أنه يفرتسها ويقضي عليها

  هذا موضوع وذاك موضوع آخر يا سيدي السائل :
ذا وهذا معىن ذلك أنه ال يدري ما هو اإلسالم من حل دمه حل ماله ال يا سيدي الذي يفرق بني ه الشيخ :

من حل ماله حل عرضه من الكفار أو كما قلت لك الكفار ثالثة أقسام نبدأ باألهم مث ما دونه الذمي واملعاهد 
الء عايشني واحلريب احلريب حالل دمه وماله وعرضه أما املعاهد فكالذمي ال حيل ال دمه وال ماله وال عرضه ألنه هؤ 

حتت وصاية اإلسالم وحتت راية اإلسالم الذمي واضح ألننا قلنا يعيش يف الدولة اإلسالمية ويرضى حبكمها أما 
املعاهد فتحت معاهدة وبشروطها فإذا أخل الكفار بشرط من الشروط حينئٍذ جيوز للمسلمني أن ينقضوا املعاهدة 

  السالم وبني املشركني يف غزوة الفتحوأن يعتربوهم حماربني كما وقع بني الرسول عليه 
طيب يف من النقد الواضح تفضلتم وقلتم أنه يف بنات يف مخرة يف الدستور إذاً يف خالف يعين يتعارض  السائل :

  مع اإلسالم 



يا أخي احكي كالم بارك اهللا فيك  احكي كالم شرع ملا يكون يف رجل ذمي يعيش يف دولة مسلمة  الشيخ :
 (( فاسألوا أهل الذكر إن كنتم ال تعلمون ))اخلمر؟ ما جبوز حتكم عقلك يا أخي ربنا قال حرام عليه يشرب 

اإلسالم  (( ال إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي ))حرام عليه يروح يعبد الصليب يف الكنيسة ال  
ة كما قال عليه السالم  كنهارها ال يضل عنها إال ( تركتكم على بيضاء نقية ليلها  أحكام وشريعة  واضحة نري

لكن لألسف حنن مل نعد نعرف ديننا أو إسالمنا ولذلك نناقش أمورنا بعقولنا وبأهوائنا فنقع يف مثل هذا  هالك )
  التناقض وهذا ال جيوز   نعم

بالنسبة للمعاهدة هذه أن كل البلدان حتمل اليوم أا أمريكا حضرت إىل السعودية بدون إذن من  السائل :
  . ...كان حيدث بني الصليبيني اهللا املستعان   ...دية وفرضت عليها فرض هذا هي ناحية الناحية الثانية السعو 

ما أنا أقول  ( من قتل معاهدًا في كنهه )ما عم حنكي ما عم حنكي يا أخي اهللا يهديكم عم نقول  الشيخ :
فأنت اآلن  لتوجد مسيرة كذا وكذا )( من قتل معاهداً في كنهه لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها نبيك بقول 

ما صار معك صار معك نسيت نبيك ورحت تتعبد اآلن بصالح الدين وعم تتساءل يا ترى هؤالء املسلمني 
بزمن صالح الدين كانوا ينفذون املعاهدة وإال ال ما تتصور إذا كانوا مسلمني ينفذون املعاهدات وإال ينقضوها ما 

  تتصور يا اخي
  عفواً  ...سائل آخر : 

  ينفذوها إذا كان .. السائل :
  يا أخي خلي هو كان ساكتا ملا كنت أنت عم حتكي خليك أنت اآلن ساكت هو عم حيكي نعم الشيخ :
عفوًا يا شيخ كانت تكون الشام معاهدة للصليبيني يف فلسطني جييء صالح الدين أو غريه يف مصر  السائل :

أنه عسكر الشام املسلم يكون صافف مع عسكر الصليبيني  ويقع يف حرب مع الشام مع الصليبيني ويصدف 
وحياربون هل كان خمطئا ساعتها اجليش اإلسالمي مثًال املصري الذي حيارب الصليبيني هذيك اللحظة ألنه الشام  

  كانوا معاهدين الصليبيني 
   أعلمأنت عم تتصور اآلن عم تصور الوضع املوجود اآلن كان يف ذلك الزمان هكذا واهللا الشيخ :
  نعم   السائل :
وإذا كان فهمي خطأ قل يل خطأ عم تتصور أنه صالح الدين كان يف جانب والدول األخرى كانوا يف  الشيخ :

  جانب آخر هكذا عم تتصور
  عم أتصور أنا أعرف أنه كان بعض .. السائل :



  ورعم أسألك سؤال وفر على نفسك الكالم الكبري أنا عم أسألك هكذا عم تتص الشيخ :
  ما فهمت سؤالك أعد يل إياه  السائل :
  اي اهللا يهديك ما فهمت السؤال تريد حتكي كذلك تريد ختسرين كالمي الشيخ :
  ال سيدي السائل :
  أنا أسألك بارك اهللا فيك  الشيخ :
  تفضل  السائل :
سعودية تورطت وأنا بقوهلا اليوم يف عندنا دول كثرية بفهم من كالمك أنو اليوم يف عنا دول كثرية ودولة ال الشيخ :

الذي أفهمه من كالمك أنه إذا كانت  ...بكل صراحة وعملت هذه االتفاقية مع األمريكان لكن دولة العراق 
الدولة السعودية تورطت وتعاهدت مع األمريكان فالعراق ما تورطت هذه الورطة وما يف معاهدة فإذا كان 

ظ على العهد وامليثاق كما شرحنا آنفاً فالعراق ما هي ملزمة وهكذا  السعودية ما جيوز تعتدي وجيب عليها أن حتاف
  كان الوضع تقول يف زمن صالح الدين أليس كذلك

  نعم السائل :
آه أنا أقول لك اجلواب من ناحيتني أوًال إن كان الوضع يف زمن صالح الدين كما تظن فليس وضعاً  الشيخ :

وضع ال يفيدك شيئًا ألنه قياس غري مشروع على واقع غري مشروع شرعيًا وحينئٍذ ستفهم أن قياسك على ذاك ال
  مبعىن هل جيوز للمسلمني أن يكونوا دوالً أو يكونوا دولًة واحدة 

  دولة واحدة  السائل :
دولة واحدة اآلن يف زمن صالح الدين كان دويالت بال شك كما هو الشأن اآلن هل تظن كل دولة   الشيخ :

   لوحدها أم الدول يومئٍذ مجعها صالح الدين ملقاتلة الصليبيني ..كانت عم حتارب الصليبيني
  اضطر حيارب بعض  السائل :
اهللا يهديك اهللا يهديك يا أخي حنن ما عم حنكي عن قبل عم حنكي عن بعد ملا صالح الدين قاتل  الشيخ :

  الصليبيني كانوا دول متفرقة كما حنن اليوم واال صاروا يد واحدة على الصليبيني
  ما قاتلهم مبعركة واحدة يا شيخ السائل :
  نعم  الشيخ :
  صالح الدين مل يقاتل الصليبيني يف معركة واحدة قاتلهم كان بعض املسلمني يقاتل الصليبيني معه  السائل :
أنت اهللا يهديك هكذا تضيع وقتنا وختلينا بعد ذلك نفتح باب األسئلة أنا أسألك سؤال مل ما جتاوبين  الشيخ :



   فرض علي أنا إذا سألتين سؤال جاوبك وأنا إذا سألتك ما جتاوبين يعين
  أجاوبك شيخنا السائل :
ما عم جتاوب عم أقول لك عم أقول لك ملا صالح الدين قاتل الصليبيني قاتل وحده وإال مع الدول  الشيخ :

قاتل الصليبيني صالح  األخرى ما جتاوب تقول قبل وبعد وإخل إيش معىن التفصيل هذا أنا عم أقول لك ساعة
  الدين كان وحده وإال الدول كانوا متفقني معه على قتال الصليبيني 

  كان موحد الدول دولة واحدة حتت قيادته  السائل :
  اي خالص هذا هو اجلواب اآلن ما الوضع  الشيخ :
  الوضع يف دول السائل :

  سائل آخر : متفرقني
  ك الوضع فإذاً كيف تقيس الوضع هذا على هذا الشيخ :
  ال أقيس السائل :
  ما جيوز ما جيوز هذا القياس الذي يريد يقيس يا أخي اهللا يهدينا وإياك تريد يكون رجل عامل بالقياس الشيخ :
  يف يوم واحد  ...يا شيخ  السائل :
ل على امسع يا أخي اهللا يهديك إذا اعرتفت أنه كانوا دولة واحدة واعرتفت أنه اآلن دول كيف تقيس دو  الشيخ :

دولة دول متفرقني أعداء بعضهم لبعض ناس مع الصليبيني ناس ضد الصليبيني واملسلمني وإخل كيف تريد تقيس 
  الوضع على هذاك الوضع يا ليت الدول اآلن يتفقون مع بعضهم البعض ضد الصليبيني

  يا شيخ صالح الدين كان خيرج بعسكر الشام .. السائل :
الواقع اآلن مالك والتاريخ اآلن نريد نعاجل الواقع كيف تعاجله سؤال سؤال جيب أن  حنن نريد نعاجل األمر الشيخ :

نعاجل اآلن الواقع هذاك مضى وانقضى واهللا نصر املسلمني اآلن هذا الواقع كيف يعاجل ببقاء الدول العربية متفرقة 
  يتحدون كما احتد صالح  الدين وكل واحدة هلا قانون ونظام خيالف النظام الثاين والقانون الثاين وإال الزم 

  الزم يتحدون السائل :
فإذن ما يفيدك جلؤك للتاريخ القدمي ما دام التاريخ احلديث خمالف للتاريخ القدمي فإذن ما العمل اآلن  الشيخ :

  حىت يصري هؤالء ضد الكفار وضد الصليبيني قل يل ما هو العمل 
  ن كان يضرب كل واحد خيالفه حىت لو احتد مع النصارىتوحيد املسلمني بنفس طريقة صالح الدي السائل :
  اهللا يهديك االن أنت صالح الدين صار نبيك مبني الشيخ :



  ال ال ما هو نيب نيب حممد عليه الصالة والسالم السائل :
  إذاً ما ترجع لنبيك الذي ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه ما ترجع له الشيخ :
   أرجع السائل :
  ما اآلن  وجدته بصالح الدين وما وجدته بالنيب الكرمي الشيخ :
  صالح الدين كان متبع للنيب صلى اهللا عليه وسلم ما وجدنا يف فعله شيء جديد السائل :
  نعم  الشيخ :
  ما وجدنا ال نتبع صالح الدين حنن نتبع حممد صلى اهللا عليه وسلم السائل :
  صح  " من ورد البحر استقل السواقي "مي لذلك بقى قال العريب القد الشيخ :
  صحيح  السائل :
فالبحر حممد صلى اهللا عليه وسلم وصالح الدين هو الساقية مل عم ترجع للساقية وترتك البحر فبحرك  الشيخ :

هذا ماذا يقول لك بالنسبة لواقع الدول العربية اليوم أليس الواجب عليهم يتحدوا ضد اليهود ضد الصليبيني ضد 
  بوذيني ضد الكفر على كل أنواعه و وجوهه أليس كذلك ال

  نعم السائل :
طيب هل جتد هل تسمع هلم ركزاً هل تسمع هلم صوتاً أنه يريدون يتحدوا على اإلسالم  ودين اإلسالم  الشيخ :

  . ...قلها صرحياً 
  ال السائل :
اآلن وانظر ما الذي جيب اآلن أن يكون الواقع إذاً مل عم تبحث يف التاريخ القدمي عليك بالتاريخ اجلديد  الشيخ :

أوًال فيما يتعلق بالدول العربية املتفرقة ثانياً ما يتعلق باألفراد أفراد كل مسلم عليه واجب فما هو واجبنا حنن اليوم 
واجبنا أنه كل واحد منا ينصب حالو كأنه رئيس دولة ويريد يضع نظام أنه نقاتل األمريكان ألنه تورطت 

دية وجلبتهم لبالدهم من يقدر يقاتل األمريكان من الدول اإلسالمية اليوم والربيطان والفرنسيني وحنو ذلك السعو 
  مث حننا غفلتنا مع األسف

  سائل آخر : إن اهللا ينصركم 
  غفلتنا هي غفلتنا بعيدة الشيخ :

  السائل اآلخر : ال ال ال
(( إن إيش معناها إيش معنا  نصروا اهللا ينصركم ))(( إن تواآلن أنت جئت باحلجة اآلن جبت احلجة  الشيخ :



   تنصروا اهللا ينصركم ))
  . ... السائل :
  اي أين الدول املسلمني احلقيقية وينها  الشيخ :
  وما يدريين أنا إذا أنا مؤمن بتعرف إين أنا ما مؤمن اهللا أعلم السائل :
  نعم الشيخ :

  ى مسلم سائل آخر : هل جيوز للمسلم أن يعاهد كافراً عل
  ال ال جيوز الشيخ :
  فلذلك معاهدة السعودية تعاهدوا مع كفار على مسلمني السائل :
  اهللا يهديك أنا ما عم أحكي الشيخ :
  آه املداخلة .. السائل :
ال ما لك يا مجاعة ما مقصودكم حتكوا وإال إيش أنا ما عم احكي عم قول هذا خطأ هذا ال جيوز وحنن  الشيخ :

  هذه القضية فإيش معنا السؤال هذا لنا حماضرات يف
املداخلة الثانية املعاهد التجأ حىت حيمي تدخل العراق يف السعودية افرض أنه املعاهد هو الذي اعتدى  السائل :

  هنا بصري دمه حالل على املسلمني
ان اآلن يا أخي حكينا هذيك الساعة اهللا يهديك اهللا يهديكم كأنه عم حنكي مع ال مؤاخذة مع جدر  الشيخ :

  ما ذكرت لكم قصة صلح احلديبية 
  سائل آخر : نقضوا العهد قتلهم 

  اهللا يهديكم الشيخ :
  أنا آسف السائل :
  فقط كنت نعسان أنت  الشيخ :
  . ... السائل :
  بسم اهللا الشيخ :
  سؤايل يف اإلرث إن شاء اهللا سؤايل يف اإلرث يا شيخ . السائل :
ة ديناً فهل يطالب الوارث ذا الدين ولو أقرض الوارث امليت ديناً فهل خيصم لو أقرض امليت أحد الورث السائل :

  هذا الدين من اإلرث



  كالمها واجب يعين امليت مات وعليه دين فيجب على الورثة أن يبادروا   الشيخ :
  الدين للوارث السائل :
  امسع الشيخ :
  الدين للوارث  السائل :

  سائل آخر : ألحد الورثة 
  الدين ألحد الورثة  السائل :
  أنت ذكرت صورتني اهللا يهديك  الشيخ :
  اعيد السؤال مرة ثانية عفواً لو امليت أقرض أحد ورثته ديناً فهل يطالب بقية الورثة ذا الدين السائل :
  نعم الشيخ :
  الثاين لو الوارث  السائل :
  أخذت اجلواب  نعم الشيخ :
  نعم آه السائل :
  اي الثاين  الشيخ :

  الثاين لو الوارث كان مقرض امليت دين فهل خيصم من اإلرث سائل :ال
  خيصم قبل تقسيم اإلرث خيصم الدين وال بد  الشيخ :
  نعم طيب لو أوصى امليت بأقل من الثلث ومل ينفذ الورثة الوصية فهل .. السائل :
  كيف كيف  الشيخ :
  وصية هل يقعون يف احلراملو أوصى امليت بأقل من الثلث ومل ينفذ الورثة ال السائل :
فكما ال جيوز للورثة أن ال يوفوا  (( من بعد وصية يوصي بها أو دين ))طبعًا يقعون يف خمالفة األمر  الشيخ :

ديون امليت ديناً ميت أو ديونه كذلك ال جيوز للورثة أن ال ينفذوا وصيته ما دامت وصيته شرعية فأما إذا كانت 
  ( ال وصية لوارث )قال عليه السالم خمالفًة للشرع فال جيوز كما 

  سائل آخر : سيدنا الشيخ فقط أريد  أوضح الدين الدين الذي على امليت الذي هو ابنه ساعده يف بناء البيت
  هه رجع صاحبنا هنا  الشيخ :

فهل هذا هو على أساس يعين أنا حنن واقعني فيها الشغلة هي فنريد خنلص منها من اجل هكذا  السائل :
  نا فضيلة الشيخ تتحمل



  سائل آخر : ألنه احلادثة طازجة يا شيخ
  يعين األيام هي السائل :
( سبق يا حبييب اجلواب عن هذا السؤال سبق وما كنت نامي ساعتها ملا قلت ملا ذكرت حديثني قلت  الشيخ :

 كل هذا   ( أنت ومالك ألبيك ) أطيب الكسب كسب الرجل من عمل يده وإن أوالدكم من كسبكم  )
  ذُكر وأجيب عن هذا السؤال نعم

  سؤاالن يتعلق مبساجني يعىن حنب يف هذه اجللسة اجلواب عنهم األول . السائل :
  رجل حمكوم مدى احلياة السائل :
  اهللا أكرب ! الشيخ :
  . ...فهل جيوز له أن ينيب غريه يف احلج الثاين بعض  السائل :
وىل هل قبل أن يسجن سجنًا أبديًا مضى عليه الدور كان فهمت السؤال هذا له حالتان احلالة األ الشيخ :

مستطيعًا للحج مث مل حيج أو ال فإن كانت األخرى ال فواضح جدًا أنه جيوز له أما إن كانت األوىل أي أنه 
استطاع ومل حيج مث اآلن يريد أن يتدارك ما كان مقصراً به يف قيد حريته واستطاعته فينيب شخصاً عنه نيابة شرعية 

  هو جائز واضح ف
  واضح  السائل :
  طيب غريه . الشيخ :
  الثاين من املعلوم أنه ال تقبل التوبة عند الغرغرة السائل :
  آه الشيخ :
فرجل حكم باإلعدام عند التنفيذ عند التنفيذ ملا يدخل إىل الغرفة حىت ينفذوا وهومتحقق من موته اآلن  السائل :

  يعين
  أي نعم الشيخ :
  ن يصعد إىل املشنقة يقول ال إله إال اهللا ويستغفر ويتوب فهل هذا يدخل يف باب حتت الغرغرةفقبل أ السائل :
أل ال يدخل ألنه ما غرغر ما حشرجت الروح بسم اهللا لكن هو غلب على ظنه أنه املوت آتيه التوبة  الشيخ :

  مقبولة ما مل يغرغر هذا نص صريح باملنظور أيه .
هل  بعضًا قال ال أيعانق بعضنا بعضًا قال ال أيصافح بعضنا بعضًا قال نعم ) ( أيقبل بعضناحديث  السائل :

  هو صحيح أم ضعيف تعليق على املعانقة



  حسن الشيخ :
  موضوع املعانقة  السائل :
أما املعانقة املذكورة يف احلديث تبني أا ليس هلا شاهد حنن كنا حسنا احلديث يف الصحيحة مذكوٌر  الشيخ :
  قة مث تبني أن املعانقة يف الشواهد مل تذكر فأخرجناها من احلديثفيها املعان

  يعين زيادة املعانقة ضعيفة كوا شاذة بارك اهللا فيك
لكن املعانقة بعد أن تبني ضعف الزيادة وجدنا يف بعض األحاديث أن الرسول عليه السالم عانقه أحد  الشيخ :

تقبيل اليد أي ال جنعل ذلك ديدننا وعادتنا وإمنا أحيانًا أما يف  أصحابه وأقره فقلنا بأنه جيوز لكن كما نقول يف
  السفر فقد صح عن الصحابة أم كانوا إذا تالقوا بعد سفٍر تعانقوا .

بعض املساجني يوضع يف زنازن خاصة لقضاياهم خاصة هذه الزنزانة تقريباً مرت ونصف مبرت ونصف وال  السائل :
عين فيها يظلوا جالسني ألنه مشكلجية أو خطريين من الناحية السياسية أو غريها يسمح هلم باخلروج منها أبدًا ي

  فما حيبون خيتلطوا باملساجني فيأكلوا ويشربوا ويبولوا أجلك اهللا فيها 
  اهللا أكرب الشيخ :
بعض الناس فأحياناً يدخل هلم املاء قليل جداً فما يستطيع الوضوء فهل يتيمموا باجلدار مثًال كما يفعل  السائل :

  واال 
  ال بد ال بد  الشيخ :
  . ... السائل :
  ال بد له من ذلك ما دام ال يستطيع أن يتوضأ الشيخ :
صورة اريد أن تبني يل إن   - يا شيخ تتمة لسؤال األخ بالنسبة اىل الولد الذي يضع مال يف البيت رجل  السائل :

  - كانت تشمل ما قال


